
UCHWAŁA NR XL/274/10  
RADY POWIATU BRZESKIEGO  

z dnia 28 stycznia 2010 r.  
 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Brzeskiego oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. 

zm.1) ) w związku z art. 37 ust. 4 oraz art. 68 ust. 1b i 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. 

zm.2) ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIX/272/2005 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 marca 

2005 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Brzeskiego oraz ich wydzierżawiania lub 

wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 46, poz. 1433 

i 1434, z 2006 r. Nr 37, poz. 1214, z 2007 r. Nr 2, poz. 25, z 2009 r. Nr 39, poz. 702)

po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu: 

„ § 7a. Wyraża się zgodę na udzielanie bonifikaty od ceny ustalonej przy 

sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej w przypadkach, gdy 

nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny:  

  1) w wysokości 95% ceny, gdy zapłata za nabycie lokalu następuje 

jednorazowo przed zawarciem umowy;  

  2) w wysokości 30% ceny, gdy sprzedaż następuje na raty płatne przez 

5 lat od dnia zawarcia umowy;  

  3) w wysokości 10% ceny, gdy sprzedaż następuje na raty płatne przez 10 

lat od dnia zawarcia umowy. ”  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego.  

Przewodniczący Rady 

 

Henryk Mazurkiewicz 

 

1)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 

558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 

r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458

oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241. 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 

130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600

i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 

42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817 i Nr 161, poz. 1279 i 1281 oraz Nr 206, poz. 1590. 
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